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ค าน า 

 

 

ส ำเร็จไปด้วยดีส ำหรับเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่มกัน  “ เรื่องเล่ำเร้ำพลังครู:ครูเพื่อศิษย์”ที่พวก

เรำชำวครุศำสตร์ได้สะท้อนคิดควำมรู้สกึที่ออกมำจำกใจเกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ตนเอง

ประทับใจและเห็นว่ำท ำแล้วรู้สกึว่ำมีควำมสุขและประสบผลส ำเร็จ  ซึ่งเสร็จสิน้ไปเมื่อวันที่ 2 มีนำคม 

2557 นับเป็นกิจกรรมเด่นที่พวกเรำได้รว่มกันก ำหนดไว้ในโครงกำรสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร

งำนวิจัยของคณะครุศำสตร์  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บำงท่ำนได้น ำไปประยุกต์ใชแ้ละต่อยอดเขียนเค้ำ

โครงกำรวิจัยในช้ันเรยีนของตนเองในภำคเรียนถัดไป  และบำงท่ำนได้ให้ขอ้เสนอแนะในกำรพัฒนำ

คุณภำพกำรเรียนกำรสอนโดยใช้กระบวนกำรวิจัยเป็นฐำน ตลอดจนกำรบูรณำกำรงำนวิจัยกับงำน 

กำรเรียนกำรสอนและกำรบริกำรสังคมไปพร้อมกัน  และบุคคลส ำคัญที่ให้ค ำแนะน ำด้ำนวิชำกำรและ

เป็นก ำลังให้คณะท ำงำนสถำนวิจัยเสมอมำ ก็คือคณะบดีคณะครุศำสตร์ รศ.ดร.เกตุมณ ี มำกมี  สถำน

วิจัยคณะครุศำสตร์  ขอขอบคุณทุกท่ำนที่กล่ำวมำไว้ ณ โอกำสนี้ 

ตอนท้ำยเล่มมขี้อเขียนดี ๆ จำกส ำนักหอสมุดกลำงจำกมหำวิทยำลัยศลิปำกรอ่ำนแล้วโดนใจ

จงึน ำมำฝำกเป็นของแถมเพื่อทบทวนองค์ควำมรู้ส ำหรับกำรจัดกำรควำมรูก้ันครั้งนีใ้ห้รูว้่ำไผเป็นไผ 

ใครท ำหนำ้ที่อะไรกันบ้ำง  ที่ส ำคัญสิ่งที่จะขำดไม่ได้คอืบทกวีของคุณเนำวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์  กวีซีไรท์ที่

อ่ำนครั้งใดก็มีพลังใจทุกครั้งไป  น ำมำบูชำครูเพื่อศษิย์ทุกท่ำนในโอกำสวันครูที่จะมำถึงในเดือน

มิถุนำยนนี้ และปิดท้ำยด้วยของฝำกจำกใจ  ดอกไม้วันครูเป็นองค์ควำมรู้เสรมิเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย  เชญิ

ชำวเครอืข่ำยเรื่องเล่ำเร้ำพลังครู:ครูเพื่อศิษย์  ตดิตำมอ่ำนได้ และคำดว่ำผลติผลองค์ควำมรู้ด้ำนวิจัย

ในชั้นเรียน/กำรวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนคงจะผลิดอกออกผลตำมมำติดๆ  เพื่อ

เผยแพร่และแบ่งปันกันในสำขำ/คณะและมหำวิทยำลัยอื่นในโอกำสต่อไป 
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เรื่องเล่าเร้าพลังคร ู: ครูเพื่อศษิย ์

 

รองศาสตราจารย์ ดร.เกตุมณี  มากมี 

จากวิจัยสู่การสอน 

ตลอดระยะเวลำ 20 ปีที่ผำ่นมำ งำนรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำ ก่อนจะมำท ำ

หนำ้ที่ อำจำรย์ผู้สอนในระดับอุดมศกึษำ คือศึกษำนิเทศก์ที่มหีนำ้ที่ดูแลกำรจัด

กำรศกึษำเพื่อบุคคลที่มคีวำมตอ้งกำรพเิศษทำงกำรศกึษำ(เดิมเรียกว่ำเด็กพิกำร) เมื่อ

ได้รับมอบหมำยก็ได้พยำยำมที่จะท ำงำนตำมบทบำทหน้ำที่ที่ได้รับอย่ำงเต็มควำมรู้ควำมสำมำรถ โดย

เริ่มจำก กำรรวบรวมข้อมูลเด็กที่มคีวำมตอ้งกำรพิเศษทำงกำรศึกษำจำกโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำน

กำรประถมศกึษำจังหวัดเชียงใหม่ พบว่ำ สว่นใหญ่คอืเด็กที่มปีัญหำดำ้นกำรเรียนรู้ ซึ่งในสมัยนั้นแบ่ง

เด็กพิกำรออกเป็น 4 ประเภท คือเด็กที่มคีวำมบกพร่องทำงดำ้นกำรเห็น เด็กที่มคีวำมบกพร่องทำงดำ้น

กำรได้ยิน เด็กที่มคีวำมบกพร่องทำงด้ำนร่ำงกำย  และเด็กที่มคีวำมบกพร่องทำงด้ำนสติปัญญำ ดังนัน้

จงึสรปุว่ำเด็กที่มคีวำมตอ้งกำรพิเศษทำงกำรศกึษำจำกโรงเรยีนในสังกัดส ำนักงำนกำรประถมศกึษำ

จังหวัดเชยีงใหม่ คือเด็กที่มคีวำมบกพร่องทำงดำ้นสติปัญญำ เมื่อได้ขอ้มูลเชน่นั้น ข้ำพเจ้ำก็ได้ศกึษำ

ค้นคว้ำหำควำมรู้ ว่ำครูส่วนใหญ่ต้องกำรควำมช่วยเหลืออย่ำงไร และมีแนวทำงที่จะช่วยเหลือนักเรียน

ได้อย่ำงไร ก็ได้ขอ้ค้นพบว่ำ ครูต้องกำรให้มีแผนกำรจัดกำรเรียนรูพ้ร้อมแบบฝกึกำรอ่ำน ดังนัน้ 

ข้ำพเจ้ำจงึพัฒนำงำนวิจัยเรื่อง กำรพัฒนำชุดกำรสอนอ่ำนส ำหรับนักเรียนที่มคีวำมบกพร่องทำง

สติปัญญำ และได้วจิัยอย่ำงต่อเนื่องมำโดยตลอด เมื่อมำรับผิดชอบในฐำนะอำจำรย์ผูส้อนในหลักสูตร

กำรศกึษำพิเศษ รำยวิชำที่สอนที่เกี่ยวข้องกับประสบกำรณท์ี่เคยด ำเนินกำรคอื รำยวิชำ รำยวิชำ

กำรศกึษำของเด็กที่มปีัญหำทำงกำรเรียนรู้  รหัสวิชำ SPE 2137 ข้ำพเจ้ำได้พัฒนำชุดโครงกำรวิจัย 

เรื่อง กำรพัฒนำกำรจัดกำรศกึษำส ำหรับเด็กควำมตอ้งกำรพิเศษในโรงเรียนสังกัด ส ำนักงำนเขตพืน้ที่

กำรศกึษำจังหวัดเชียงใหม ่โดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน (ชุดโครงกำรวจิัย ปีงบประมำณ ๒๕๕๐) และในปี

ต่อๆมำ ปีงบประมำณ ๒๕๕๑ได้พัฒนำ โครงกำรวิจัยเรื่อง กำรพัฒนำชุดฝกึทักษะกำรอำ่นและกำร

เขียนส ำหรับนักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรยีนรู้ ช่วงช้ันที่ ๑ ในเขตเมอืงเชียงใหม่ ปีงบประมำณ 

๒๕๕๒-๒๕๕๓ กำรพัฒนำทักษะกำรอำ่นและเขียนของนักเรียนที่มคีวำมต้องกำรพิเศษใน โรงเรียน

สังกัดเทศบำลนครเชยีงใหม่ และ กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศกึษำส ำหรับนักเรียนที่มีควำม

ต้องกำรพิเศษที่มปีัญหำด้ำนกำรอ่ำนและเขียนภำษำไทย ในโรงเรียนที่จัดกำรศกึษำในระดับกำรศกึษำ

ขั้นพื้นฐำนจังหวัดเชียงใหม่(ปีงบประมำณ ๒๕๕๒-๒๕๕๓) ใน ปีงบประมำณ๒๕๕๔ กำรพัฒนำ
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โรงเรียนทั้งระบบเพื่อยกระดับคุณภำพนักเรียนที่มคีวำมบกพร่องทำงสตปิัญญำ()ทุนวิจัยส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำ(สกอ.) และปีงบประมำณ ๒๕๕๗ งำนวิจัยที่ก ำลังด ำเนนิกำรคือ เรื่อง 

กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูเพื่อพัฒนำศักยภำพนักเรียนที่มคีวำมตอ้งกำรพิเศษโดยใช้แหล่ง

เรียนรู้และภูมปิัญญำท้องถิ่น(งบประมำณแผ่นดินตำมกำรพิจำรณำของ วช.) 

บทสรุปของกำรพัฒนำงำนวิจัยที่ได้น ำทฤษฎีทั้งในและต่ำงประเทศมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน 

ข้ำพเจ้ำได้สรุปเป็นทฤษฎีกำรสอนอ่ำนไว้ 6 ขั้นตอน และได้น ำไปเผยแพร่ใหน้ักศึกษำดังนี้ 

 (1) อ่ำนจำกภำพที่ก ำหนดให้ 

(2) อ่ำนจำกภำพพร้อมค ำศัพท์ 

(3) อ่ำนค ำศัพท์ 

(4) อ่ำนประโยคควำมเดียวจำกภำพ 

(5) อ่ำนประโยคที่ใช ้สี เป็นตัวก ำหนดโครงสร้ำงของประโยคเพื่อช่วยให้

นักเรียนสำมำรถแยกค ำตำมหนำ้ที่ในประโยคควำมเดียว ได้แก่  ประธำนของประโยค ใช ้สนี้ ำเงิน 

ค ำกริยำ ใช้ สีแดง และกรรมของประโยคใช้สเีขียว ส ำหรับประโยคควำมซ้อน ค ำขยำยใช้ สีด ำ 

(6) อ่ำนเนือ้เรื่องสั้น ๆ ที่รวบรวมมำจำกประโยคที่อำ่นมำแล้ว  

ดังนัน้ เพื่อเพิ่มควำมเข้ำใจและสร้ำงองค์ควำมรูใ้หม่ใหก้ับตนเองและสังคมในฐำนะอำจำรย์

ผูส้อน กำรวิจัยควบคู่กับกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนจงึมีควำมจ ำเป็น ที่จะท ำให้ผู้สอนเกิดควำมมั่นใจ ได้

ทดลองทฤษฎีกำรจัดกำรเรียนรู้ในศำสตร์ ของตนเอง ใหม้ีขอ้มูลเชิงประจักษ์ ตำมกระบวนกำรทำง

วิทยำศำสตร์ จนสำมำรถเป็นที่พึง่ของสังคมได้อย่ำงแท้จรงิ ! ขอเป็นก ำลังใจให้ทุกท่ำนค่ะ 
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 โชคชะตาหรือฟ้าลขิิต 

         
สมัยที่ผู้เขียนเรียนหนังสอือยู่ในโรงเรยีนในชนบทบ้ำนเกิด ยังไม่เคย

คิดไกลขนำดที่วำ่ จะมำเป็นรองศำตรำจำรย์ ผูท้รงคุณวุฒิในมหำวิทยำลัยที่

เก่ำแก่ที่สุดแหง่หนึ่งของภำคเหนือเช่นในปัจจุบัน เพรำะวันๆ เอำแตเ่ล่นสนุก

ไล่จับตั๊กแตนในทุ่งนำ เวลำว่ำงก็เตะฟุตบอลเก่ำๆ กับเพื่อนไปวันๆ 

มิหน ำซ้ ำผลกำรเรียนก็อยู่ในระดับกลำงๆ คือไม่สูงจนโดดเด่นถึงขนำดที่

ครูผูส้อนซึ่งเป็นครูประจ ำช้ันด้วยอยำกจะจดจ ำ และก็ไม่ตกต่ ำจนกระทั่งครูต้องจ้ ำจี้จ ำไช แต่ครูก็ไม่

เคยแนะน ำว่ำเธอควรจะไปเรียนต่อ เผื่อในอนำคตข้ำงหน้ำเธออำจจะได้เป็นครู เป็นต ำรวจหรอืเป็น

ทหำร เนื่องด้วยวัฒนธรรมและวิถีชีวติของชำวบ้ำนธรรมดำๆครูประจ ำชั้นเองก็คงสรุปเอำว่ำ เรียน

จบป.๔ แล้วพวกเจำ้ทั้งหลำยก็คงไปเหมอืนรุ่นพี่ๆที่พอจบออกมำที่โชคดีก็สำมำรถไปขำยแรงงำนที่

กรุงเทพฯเลยทันท ีแตบ่ำงคนก็อำจจะอยู่ชว่ยทำงบ้ำนท ำนำท ำไร่สัก ๒-๓ ปีแลว้จึงค่อยหำลู่ทำงตำมไป 

แตชี่วติของคนเรำเอำแนน่อนอะไรไม่ได้จริงๆหรอื นี่คอื โชคชะตาหรอื ฟ้าลิขิต ผูเ้ขียนมี

โอกำสได้ไปศกึษำต่อในระดับช้ันประถมปีที่ ๖ ซึ่งมีเปิดแหง่เดียวในอ ำเภอและเป็นโรงเรียนเอกชนที่อยู่

หำ่งจำกบ้ำนเกิดไปเกือบ ๒๐ กิโลเมตรจนได้ หำกเป็นปัจจุบันก็สำมำรถไปกลับไดส้บำยแต่สมัยก่อนนั้น

ต้องจำกบ้ำนไปเลยเพื่อไปพักที่วัดหรอืบ้ำนเช่ำที่อยู่ใกล้โรงเรียนมำกที่สุด ช่วงแรกๆผูเ้ขียนเช่ำบ้ำนพัก

รวมอยู่กับเพื่อนๆ ที่จบมำพร้อมกันและรุ่นพี่ทีมำก่อนและคอยแนะน ำช่วยเหลือ พอเข้ำปีที่ ๔ จงึผัน

ตัวเองไปเป็นศษิย์วัดเพื่อเปน็กำรประหยัดรำยจ่ำย ณ ที่แหง่นี้เองพระอำจำรย์ได้หล่อหลอมควำมคิด 

ควำมอดทน ควำมมีระเบียบวินัย ควำมประหยัดและควำมซื่อสัตย์กตัญญู อย่ำงเต็มเปี่ยม และผูเ้ขียนก็

พยำยำมรับเอำค ำสั่งสอนของท่ำนพระอำจำรย์ซึ่งท่ำนเป็นเจ้ำอำวำสและต่อมำท่ำนยังได้รับกำรแต่งตั้ง

เป็นเจ้ำคณะอ ำเภออีกด้วย เป็นที่รับรู้กันอย่ำงกว้ำงขวำงว่ำ ท่ำนเจ้ำอำวำสเป็นพระที่เข้มงวดมำก แต่

ผูเ้ขียนก็สำมำรถอดทนรองรับอำรมณข์องท่ำนได้ตลอดรอดฝัง่ ในขณะที่เพื่อนๆศิษย์วัดด้วยกันไม่มีใคร

กล้ำสู้หน้ำและเข้ำใกล้ท่ำน ต้องส่งผูเ้ขียนไปรับหน้ำและเป็นหนังหน้ำไฟให้แทบทุกครั้งจนกระทั่งเป็นที่

รับรู้กันทั่วไปว่ำ ผูเ้ขียนเป็น ศิษย์ก้นกุฏิ อย่ำงแท้จริง  

ผูเ้ขียนเคยน ำมำเล่ำให้ลูกศิษย์ลูกหำฟังเมื่อเข้ำมำเป็นอำจำรย็ผูส้อนในมหำวิทยำลัยเสมอว่ำ 

ใครที่ผ่ำนกำรเป็นศษิย์วัดมำก่อน กล้ำพยำกรณ์ได้เลยว่ำอนำคตของเขำจะไม่ตกต่ ำอย่ำงแนน่อน 

เพรำะเขำเหล่ำนั้นผ่ำนกำรเคี่ยวกร ำในระบบของคุณธรรม ตำมที่ปรัชญำกำรศกึษำไทยก็ได้ระบุชัดเจน

ว่ำ ตอ้งกำรใหทุ้กคนเป็นคนเก่งและเป็นคนดี เมื่อเขำผำ่นสนำมของวัดซึ่งยอมรับว่ำสุดหินจริงมำได้ สิ่ง

ที่ได้ซึมลึกในจติวิญญำนของเขำเหลำนั้น คือ ควำมอดทน ควำมมีระเบียบวินัย ควำมรับผดิชอบ ควำม

ประหยัดและควำมซื่อสัตย์กตัญญู อย่ำงเต็มเปี่ยม น่ำเชื่อได้วำ่เขำจะเป็นคนดีที่สังคมต้องกำร 



4 

 

ผูเ้ขียนได้ถ่ำยทอดควำมรู้สึกจำกใจเช่นนี้แก่ลูกศิษย์ลูกหำรุ่นแล้วรุ่นเล่ำว่ำ “ กำรดูและเลือกคบ

คนอย่ำดูแต่เปลือกนอก อย่ำดูเพียงแต่ว่ำเขำเป็นลูกใคร เขำอยู่บ้ำนเช่ำ บ้ำนพ่อแม่หรอือยู่วัด แตใ่ห้

มองลกึลงไปนิสัยใจคอของเขำ ซึ่งกำรที่จะทรำบก้นบึง้ของจิตใจของคนแต่ละคนจะต้องใชว้ิสัยทัศน์ 

สมำธิและเวลำในกำรคบหำกัน ผู้เขียนพูดทีเล่นทีจริงว่ำ กำรได้คบกับศษิย์เก่ำของวัดสักคนนั้นขอให้

มั่นใจเถอะว่ำ เขำเป็นคนดี และมีอนำคต เชน่ ท่ำนอดีตนำยกรัฐมนตรีของไทยที่ช่ือ นำยชวน  หลีกภัย 

ก็เคยเป็นศษิย์วัดมำก่อน และถ้ำจะให้ใกล้เข้ำมำอีกหน่อยก็เลยส ำทับไปอีกว่ำ หรอื เชน่ผู้เขียนเป็นต้น

ได้เป็นถึง รองศำสตรำจำรย์ เชียวนะจะบอกให้” เมื่อลูกศิษย์ลูกหำได้ฟังเช่นนั้นต่ำงก็ชอบใจปรบมอื

และยิ้มแย้มไปตำมๆกัน ผูเ้ขียนนึกในใจว่ำนี่คงไปจุดประกำยหรอืสร้ำงแรงบันดำลใจให้หลำยๆคนว่ำ 

เรำก็มีชีวติและอยำกมีควำมก้ำวหน้ำเหมอืนอำจำรย์บ้ำง แตไ่ม่มใีครถำมหรอกนะว่ำจะท ำได้อย่ำงไร 

แตใ่นใจก็คงจะคิดตำมบ้ำงละนะ 

ผูเ้ขียนได้เคยอ่ำนงำนวิจัยชิ้นหนึ่งของกรมกำรฝึกหัดครูในอดีต ซึ่งปัจจุบันได้ถูกยุบไปแล้วตำม

กำรปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ที่สรุปว่ำ หลักสูตรกำรผลิตและพัฒนำครูได้ถูกออกแบบและสร้ำง

ขึน้โดยชนช้ันกลำง เพื่อชนช้ันกลำง ของสังคมไทย ผูเ้ขียนไม่เข้ำและคัดค้ำนอยู่ในใจหลำยปี ว่ำอำจำรย์

ในมหำวิทยำลัยน่ำจะเป็นชนช้ันสูง เพรำะเป็นปัญญำชน คนหัวกะทิของประเทศ จะเหมำว่ำเรำเป็นชน

ช้ันกลำงมำทำงด้ำนล่ำงๆนั้นเป็นสิ่งที่รับไม่ได้ แตเ่มื่อวันเวลำผ่ำนไป ประสบกำรณ์มำกขึ้น มำวิเครำะห์

ด้วยเหตุและผลมำกขึ้น ก็เห็นดว้ยเต็มหัวใจว่ำ คนที่ท ำงำนทำงด้ำนกำรศกึษำโดยเฉพำะวิชำชีพครูนั้น

เป็นลูกหลำนชำวบ้ำนอย่ำงเรำๆแหละแตไ่ด้พัฒนำตนเองจำกควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมขยันอดทน 

ผันตัวเอง ยกมำตรฐำนกำรด ำรงชีวติของตนเองจำกลูกชำวบ้ำนมำเป็นปัญญำชน แล้วมำท ำหลักสูตร 

มำจัดกำรศกึษำ แน่นอนก็ย่อมจะจัดกำรเพื่อคนส่วนใหญ่ของชำติ ซึ่งเป็นคนชัน้กลำงและล่ำง ส่วนชน

ช้ันสูงนั้นเขำก็คงมีแนวทำงและวถิีชวีิตเป็นของตนเอง ถงึตอนนี้ผูเ้ขียนถึงบำงอ้อแล้ว 

เห็นไหมว่ำ กำรที่จะพัฒนำชีวติและควำมเป็นอยู่ของตนในเส้นทำงอำชีพที่เรำเลือกใหป้ระสบ

ผลส ำเร็จนัน้มันต้องใช้ควำมรู้ ประสบกำณ์ ควำมรับผิดชอบ และ ควำมอดทน อย่ำงตอ่เนื่อง ท ำงำน

ทุกอย่ำงอย่ำงมีควำมสุขและรับผลที่จะเกิดขึ้นอย่ำงมีสติ ไม่กดดันตัวเอง

จนเกินไปว่ำ งำนของตนตอ้งเลิศเลอเปอเฟค วันหน่ึง ดี อกีวันหนึ่ง ไม่

ดี เป็นเรื่องของงำนปกติ คิดอย่ำงนี้ให้เป็นปกติให้ได้ แล้วเรำจะ

ปลอดภัยในงำน ในชีวติและสุขภำพ ขอให้ทุกท่ำนที่อ่ำนข้อเขียนจง

ประสบควำมส ำเร็จตำมที่ท่ำนหวังและได้เพียรพยำยำมอย่ำงเต็มที่

แล้วนัน้ โดยไม่หวังพึ่งโชคชะตำ  หรอื ฟ้ำลิขติ อย่ำงลมๆแล้งๆ ต่อไป 
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อาจารย์ ดร. ส าเนา  หมื่นแจม่  
  

ข้อค้นพบ ควำมส ำเร็จในกำรจดักำรเรียนรู้ในรำยวชิำ บทเรียนอเิล็กทรอนิกส์ 

(ETI 3705)  ผู้สอนจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยโครงงำน (project-based learning) เป็น
กำรเรียนรู้ดว้ยโครงงำนซึ่งเป็นกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ท่ีมีรำกฐำนตำมแนวคิดกำร

สร้ำงควำมรู้ (Constructivism) โดยมีนักกำรศกึษำหลำยท่ำนท้ัง 

Dewey  Piaget    Vygotsky เป็นผู้สร้ำงและพัฒนำแนวคิดนี ้กำรเรียนรู้ดว้ยโครงงำน
ซึ่งเป็นกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีเนน้ให้ผู้เรียนสร้ำงควำมรู้ดว้ยตนเอง ส ำหรับวชิำบทเรียน

อเิล็กทรอนิกส ์(ETI 3705) ผู้สอนได้ปรับขั้นตอนกำรเรียนกำรสอนด้วยโครงงำนดังนี้ 

1.     มอบหมำยงำนให้ผู้เรียนลงพืน้ท่ีศกึษำสภำพปัญหำกำรเรียนกำรสอนในวชิำท่ี

สนใจ 

2.     สรุปปัญหำกำรเรียนกำรสอนในรำยวชิำ แยกเป็นประเด็นต่ำง ๆ เชน่ปัญหำ

ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน  ปัญหำพฤติกรรมนักเรียน  ปัญหำควำมยำกง่ำยของ

เนื้อหำ เป็นต้น 

3.     ก ำหนดหัวขอ้/ปัญหำที่สนใจจะแก้ไข  เชน่  ปัญหำควำมยำกของเนื้อหำท่ีเรียน

ผู้เรียนเลอืกแก้ปัญหำโดยใชบ้ทเรียนอิเล็กทรอนิกสใ์นกำรแกปั้ญหำ 

4.     ออกแบบกำรผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกสโ์ดยศึกษำศกึษำเอกสำรค้นควำ้
เพิ่มเตมิจำกแหลง่เรียรู้เสนอเป็นเค้ำโครงต่อผู้สอน 

5.     น ำเสนอโครงงำนกำรผลติบทเรียนอเิล็กทรอนิกสห์นำ้ชัน้เรียนเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับผู้อ่ืน ท่ีให้กำรช้ีแนะ 

6.     ลงมอืผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ และทดลองใช ้

7.     ประเมินผลประสิทธิภำพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
  

สรุปผล กำรจัดกำรเรียนรู้ในรำยวชิำบทเรียนอเิล็กทรอนิกส ์(ETI 3705)ด้วยโครงงำน (project-

based learning) ผู้เรียนได้ค้นพบสภำพปัญหำที่แท้จริงของกำรเรียนกำรสอนในรำยวชิำท่ีตนเองสนใจ ค้นหำ
แนวทำงในกำรแกปั้ญหำด้วยนวัตกรรม ท ำให้ผู้เรียนเกิดควำมเข้ำใจ สนกุสนำน และเกิดทักษะในกำรแกปั้ญหำอย่ำง

สร้ำงสรรค์ 
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อาจารย์ ดร.ชไมมน  ศรสีุรักษ์ 

ข้อค้นพบควำมส ำเร็จในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้จำกกำรวิจัย    

ในรำยวิชำที่สอน  กำรจัดกิจกรรมกลำงแจ้งส ำหรับเด็กปฐมวัย 

กระบวนการสอน 

 ให้นักศึกษำท ำงำนเป็นรำยกลุ่ม รำยคู่ และรำยบุคคล กับ

กิจกรรมกลำงแจ้งส ำหรับเด็กปฐมวัย ดว้ยกระบวนกำรคิดวิเครำะห ์วพิำกษ์ 

และวำงแผน (P : Plan) ก่อนลงมอืทดลองท ำด้วยกำรน ำเสนอ (D : Do) เพื่อ

ตรวจสอบผลกำรด ำเนินกิจกรรม (C : Check) จำกนั้นน ำเสนอหน้ำช้ันเรียน หรอืจัดสนำมกลำงแจง้ 

(สนำมฟุตบอล) ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่  (A : Action) จำกนั้นจึงลงมือจัดกิจกรรมกับเด็ก

ปฐมวัย  ซึ่งชิน้งำนที่ได้มดีังนี้ 

  1. รำยงำนวิเครำะหบ์ทควำมกิจกรรมกลำงแจ้งส ำหรับเด็ก (งำนเดี่ยว) 

  2. วิเครำะห์วิธีรอ้งเพลง เต้นร ำ และน ำเสนอเพลงกลำงแจง้ส ำหรับเด็ก  

(งำนเดี่ยว) 

  3. กิจกรรมเตรียมเด็กให้สงบ (งำนคู่) 

  4. กิจกรรมกำรเคลื่อนไหวพืน้ฐำนส ำหรับเด็ก  (งำนคู่) 

  5. กิจกรรมเกมกลำงแจง้ด้วยเส้นชอล์ก  (งำนกลุ่ม) 

  6. กิจกรรมเกมกำรละเล่นพืน้บ้ำน  (งำนกลุ่ม) 

  7. กิจกรรมเกมกำรเล่นสร้ำงสรรค ์ (งำนกลุ่ม) 

  8. กิจกรรมกลำงแจง้ 10 สถำนี  (งำนกลุ่ม) 

  สรุปผลผลิต  ได้งำนงำน 8 กลุ่ม ได้

น ำเสนอกิจกรรมกับเพื่อนและเด็กอนุบำล 

  ผลลัพธ ์ กำรจัดกิจกรรมแบบ   PDCA  

ตำมแนว  Teach Less  Learn  More  สอนน้อย เรยีนรู้มำก 

ผูเ้รียนประทับใจในกำรเรียนรู ้และสนุกสนำน ผูส้อนเรียนรู้วิธี

น ำเสนอใหม่ ๆ กับผูเ้รียน  เป็นผู้อ ำนวยควำมสะดวกและ

ใช้วทิยำกรเชี่ยวชำญร่วมกับกำรสอนภำคสนำม  จำกกำร

ร่วมมือกันมกีำร Active  learning  อย่ำงแท้จรงิ 
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    อาจารย์ ดร.จักรปรุฬห์  วิชาอัครวิทย์ 

  กำรสอนแบบ Project Based Learning ในรำยวิชำ กำรบริหำร

จัดกำรในหอ้งเรียน ซึ่งในรำยวิชำนีจ้ะมีเนื้อหำที่เรยีนเกี่ยวกับ โครงงำน

วิชำกำร  โครงงำนวิชำชีพ  โครงงำนเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน  ในต้น

ภำคเรียน อำจำรย์จะ Assign งำน แบ่งนักศึกษำออกเป็นกลุ่มรับผิดชอบ

จัดท ำโครงกำรวิชำกำร  5  กลุ่ม  โครงกำรวิชำชีพ  5  กลุ่ม โครงกำรเพื่อ

พัฒนำกำรเรียนกำรสอน  5  กลุ่ม  ในกำรเรียนระหว่ำงภำคเรียนนักศกึษำ

จะต้องน ำเสนอควำมเคลื่อนไหวของกำรท ำโครงงำนทุกระยะ  และในคำบ

สุดท้ำยของกำรเรียนกำรสอนให้ตัวแทนในแตล่ะโครงกำรน ำเสนอผลกำรท ำโครงกำรและจัด

นิทรรศกำร   อำจำรย์ผู้สอนและเพื่อนนักศึกษำเติมเต็มและให้ข้อเสนอแนะ ขั้นตอนที่นักศึกษำต้องท ำ

คือ 

  1. ไปศึกษำส ำรวจโครงกำรวิชำกำร โครงกำรวิชำชีพ และโครงกำรเพื่อพัฒนำกำรเรียน

กำรสอน 

  2. คัดเลือกโครงกำรที่กลุ่มสนใจและเป็นไปได้ 

  3. ด ำเนนิกำรจัดท ำโครงกำรโดยใช้กระบวนกำรวิจัย 

  4. กลุ่มน ำเสนอควำมเคลื่อนไหวโครงกำรและปัญหำอุปสรรคใหท้รำบทุกระยะ 

  5. น ำเสนอผลงำนและจัดนทิรรศกำรผลงำน 

  6. จัดท ำรำยงำนเป็นรูปเล่ม 
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อาจารย์ ดร.บุญเลิศ  ค าปัน 

 ประสบกำรณจ์ัดกำรเรยีนรู้ รำยวิชำ PG3703 กำรจัดกิจกรรมเพื่อ

พัฒนำผู้เรียน   แนวคิด : รำยวิชำ PG3703 กำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำ

ผูเ้รียน โดยหลักกำรเป็นวิชำที่เน้นกำรบรรยำย แต่ทั้งนี้ผู้สอนคิดว่ำ รำยวิชำนี้

สำมำรถเน้นประสบกำรณจ์ำกผู้รูอ้ื่น ๆ มำกกว่ำผูส้อนเพียงคนเดียว 

 

วิธีการ 

                 1. วิเครำะห์เนื้อหำวิชำของกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนตำมโครงสร้ำงของกิจกรรม มี 3 ส่วน 

คือ  (1) กิจกรรมแนะแนว  (2) กิจกรรมนักเรียนและ (3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 

  2. ติดต่อวิทยำกรภำยนอกมหำวิทยำลัย ซึ่งเป็นอำจำรย์ผู้เช่ียวชำญในกำรสอนกลุ่ม

กิจกรรมต่ำง ๆ ได้ จ ำนวนวิทยำกร 3 ท่ำน รับผดิชอบกิจกรรมจำก 3 ส่วน 

  3. ประชุมร่วมกับวิทยำกรทั้ง 3 ท่ำน โดยแนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยที่

วิทยำกรทั้งหมดจะใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถที่เคยจัดกิจกรรมด้ำนนั้น ๆ มำสอนนักศึกษำ เน้นกำรฝึก

ปฏิบัติมำกกว่ำทฤษฎี 

  4. ก ำหนดวัน เวลำ ที่ แต่ละท่ำนจะสอนหรือจัดกิจกรรมให้แก่ผู้ เรียน พร้อมทั้ง

ประเมินผลกำรสอนของแต่ละคนด้วย 

  5. ในสัปดำห์สุดท้ำย นักศึกษำรวมกลุ่มกันประมำณกลุ่มละ 

5-7 คน เพื่อคิดงำนหรอืโครงกำรอันเกิดจำกกำรเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรม

ย่อย  นักศึกษำวำงแผนกำรปฏิบัติงำน/โครงกำร และด ำเนินกำรตำม

แผน   ในสัปดำห์สุดท้ำยนักศึกษำแต่ละกลุ่มน ำผลกำรปฏิบัติงำนมำ

น ำเสนอในกลุ่มใหญ่  โดยคิดกระบวนกำรน ำเสนอที่น่ำสนใจ เช่น กำร

แสดงบทบำทสมมุต ิกำรเสนอด้วยคลิปวิดโีอกำรปฏิบัติงำน เป็นต้น 

  6. ผู้สอนทั้งหมดร่วมรับฟังกำรน ำเสนองำนของนักศึกษำ

และประเมินผลงำนของนักศกึษำในภำพรวม 

  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

  1. นักศึกษำสะท้อนให้เห็นถึงผลกำรจัดกิจกรรมทั้งทำงวำจำและข้อควำมโดยสรุป 

  2. นักศึกษำพึงพอใจในวิธีกำรสอนแบบนี้มำก  ประทับใจผู้สอนหรือวิทยำกรแต่ละท่ำน 

ที่สอนกำรใช้เทคนิควิธีกำร ท ำให้ได้รับประสบกำรณต์รง 

  3. นักศึกษำมีควำมประสงคใ์ห้มกีำรสอนในลักษณะนีอ้ีก 
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อาจารย์ ดร.ศศิธร  อินตุ่น 

 ข้อค้นพบควำมส ำเร็จในกำรจัดกำรเรียนรู้ในรำยวิชำ หลักกำร

จัดกำรเรียนรู้ (CI 2301) โดยมีกำรจัดกำรเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐำน (Research 

Based Learning) ใช้แนวคิดของ ศำสตรำจำรย์ สมหวัง  พิธยำนุวัฒน์ ในกำร

จัดกำรเรียนกำรสอนโดยครูน ำงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหำที่สอนมำฝึกให้

นักเรียนและนักศึกษำได้เรยีนรู้ 

 สิ่งท่ีค้นพบในกำรจัดกำรเรยีนรู้แบบ RBL  คือ 

  1. ครูผูส้อนต้องท ำวิจัยเป็นจงึจะสอนให้นักศึกษำเข้ำใจ อภปิรำย น ำไปสู่กำรเรยีนรู้ได้ 

  2. ครูผู้สอนต้องมีคุณสมบัติของนักวิจัยในกำรเป็นผู้มีจิตวิจัย (Research Mind) ก่อน จึง

จะปลูกฝังให้นักศึกษำได้เรยีนรู้อย่ำงเป็นรูปธรรม 

  3. ครูผู้สอนต้องมีผลงำนวิจัยของตนเอง เพื่อน ำมำเป็นตัวอย่ำงถ่ำยทอดให้นักศึกษำได้

เรียนรู้ เพื่อเรียกศรัทธำ สรำ้งศรัทธำจำกศิษย์ท ำให้มองว่ำงำนวิจัยมิใชส่ิ่งที่อยู่    บนหิง้ 

  4. ครูผู้สอนควรใจกว้ำงยอมรับฟังควำมคิดเห็นของนักศึกษำ เป็นครูเพื่อศิษย์ ให้

นักศึกษำได้อภิปรำย ได้พูดในสิ่งที่เขำเข้ำใจ เขำคน้พบ อำจไม่ตรงกับทฤษฎีหรอืองค์ควำมรู้ 

  5. สิ่งส ำคัญที่สุดผู้สอนไม่ควรมุ่งหวังที่คะแนนหรือผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเพียงด้ำน

เดียว ควรตระหนักถึงทักษะกำรเรียนรู้ของนักศึกษำในระดับอุดมศึกษำที่จะต้องคิดวิเครำะห์เป็น 

วิพำกษ์ได้อย่ำงมเีหตุผล       
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพนิต์  สุขบุญพันธ์ 

           ข้อค้นพบในกำรพัฒนำนักศึกษำและกิจกรรมกำรเรียนรู้ในรำยวิชำ

กำรศึกษำแบบเรียนรวม (Inclusive Education) สิ่งที่ประทับใจในกำรค้นพบ

ครั้งนี ้

 1. ใช้กิจกรรมสอนภำษำมืออย่ำงง่ำยให้แก่นักศึกษำ เป็นค ำศัพท์เบื้องต้น เช่น 

วันต่ำง ๆ จ ำนวน  ตัวเลข  เพศ  ควำมรู้สึกต่ำง ๆ ฯลฯ เพื่อใช้เป็นกำรน ำ

นักศึกษำให้พร้อมก่อนเข้ำสู่บทเรียน 

                 2. กำรน ำเสนอหน้ำช้ันของนักศึกษำ เมื่อน ำเสนอแล้วให้มีกำรทบทวนเนื้อหำและใช้กำร

ท ำกิจกรรมประกอบกำรทบทวน เช่น แบ่งกลุ่ม ใช้เกม แลว้แข่งขันกันตอบค ำถำม 

  3. กำรสะท้อนควำมคิดเห็นต่อกำรเรียน บุคคลที่มีควำมพิกำรทุกสัปดำห์โดยกำรจด

บันทึก 

  4. กำรทดลองสอนโดยสมมุตใิห้เพื่อนในชัน้เรียนเป็นเด็กพิเศษ แล้วนักศึกษำกลุ่มที่ได้รับ

มอบหมำยท ำหนำ้ที่เป็นผู้สอน 

  5. กำรมอบหมำยงำนให้เลือกเป็นอำสำสมัครช่วยเหลือนักศึกษำพิกำรในมหำวิทยำลัย

รำชภัฏเชียงใหม ่คนละ 6 ช่ัวโมง ต่อกำรเรียนทั้งภำคเรียน 

  ผู้สอนเห็นว่ำนักศึกษำส่วนใหญ่มีควำมสนุกสนำนในกำรเรียนและมีทัศนคติเชิงบวกต่อ

คนพิกำรและรำยวิชำนีเ้พิ่มขึน้ 
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อาจารย์ ดร.ประพิณ  ขอดแก้ว 

       กระบวนกำรในกำรพัฒนำในกำรจัดกิจกรรมโดยใช้ Teach Less  Learn  

More มีขัน้ตอนในกำรด ำเนินกำรดังนี ้

       ขั้นที่ 1 น ำเสนอคุณธรรม จริยธรรมตอนต้นช่ัวโมงทุกสัปดำห์ เช่น Clip 

VDO , ค ำถำมของนักปรัชญำต่ำง ๆ , ค ำกลอนสอนใจ, นิทำนที่จัดท ำเป็น 

Power Point  ให้ดู ศึกษำ วเิครำะหส์ิ่งที่ได้รับร่วมกันภำยในช้ันเรยีน 

  ขั้นที่ 2 กระตุ้นควำมเข้ำใจในกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ ในประเด็น

แต่ละประเด็นแล้วให้นักศึกษำเลือกในประเด็นที่ตนเองสนใจและมีควำมถนัด เช่น กำรท ำกิจกรรม 

Gallery Walk กิจกรรมแสดงบทบำทสมมุติ  กิจกรรมโต้วำที  กิจกรรม KWL  กิจกรรม Cornell Note 

กิจกรรมเงียบกันเถอะ ฯลฯ และรวมกลุ่มกันท ำกิจกรรมกลุ่มละ 4-5 คน แต่ละครั้งไม่ให้ซ้ ำกลุ่มเดิม 

อีกทั้งเปิดโอกำสใหน้ักศึกษำวำงแผน  ออกแบบกิจกรรม  และด ำเนนิกิจกรรมตำมแผนที่วำงไว้   

  ขั้นที่ 3 สรุปสิ่งที่ได้จำกกิจกรรมของแต่ละกลุ่มและน ำเสนอหน้ำช้ันเรียนและนักศึกษำทุก

คนสรุปองค์ควำมรู้ร่วมกัน  จะเห็นได้ว่ำนักศึกษำกลุ่มนี้มีควำมกระตือรือร้นในกำรเรียนรู้  บรรยำกำศ

กำรเรียนรู้เป็น Active Learning  นักศึกษำมีควำมสุข  สนุกสนำนในกำรเรียนรู้  เป็นกันเอง  รักและมี

ควำมสำมัคคีกัน ดังค ำกล่ำวที่วำ่ “เรียนรู้อย่ำงมคีวำมสุข สนุกกับกำรเรียนรู้” 

  ขั้นที่ 4 สะท้อนสิ่งที่ได้จำกกำรท ำกิจกรรมแต่ละกิจกรรมและแต่ละสัปดำห์ โดยอำจส่ง

ตัวแทนกลุ่มออกมำน ำเสนอหรอืทั้งกลุ่มขึ้นอยู่กับสมำชิกของกลุ่มแตล่ะกลุ่ม เชน่ กำรสำธิตกำรสอนแต่

ละรูปแบบ/เทคนิคนักศึกษำชอบมำกที่ได้ลงมอืปฏิบัติดดว้ยตนเองและกลุ่ม 

  ขั้นที่ 5 เสนอสิ่งที่ต้องกำรเรียนรูเ้พิ่มเติมและลงข้อสรุปร่วมกันเพื่อหำแนวทำง 

     ขั้นที่ 6 จัดบริกำรวิชำกำรตำมที่นักศึกษำต้องกำรในกำรพัฒนำตนเองเพิ่มเติมจำกที่ได้

ศกึษำเรียนรู้ในชัน้เรียน  โดยกำรเชญิวิทยำกรมำให้กำรอบรมเชงิปฏิบัติกำรส ำหรับนักศึกษำ ได้แก่ กำร

จัดท ำสื่อ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) คือ อำจำรย์สำโรจน์  สะอำดเอี่ยม ซึ่งนักศึกษำมีควำมพึงพอใจ

มำก  อกีทั้งน ำผลงำนมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
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อาจารย์ไพรศลิป์  ปินทะนา 

 เรื่องเล่ำจำกกำรสอนรำยวิชำวิจัยทำงกำรศึกษำ แบบผสมผสำน 

(Blended Learning) โดยอำศัยระบบเอ็ดโมโด (Edmodo) เพื่อกำรสะท้อนคิด 

(Reflection) 

 ในภำคเรียนที ่2 ของปีกำรศกึษำนั้น ผูท้ี่ท ำหน้ำที่สอนทุกคนทรำบ

ดีว่ำ เป็นภำคเรียนที่มีกิจกรรมมำก ไม่เพียงแต่ในระดับขั้นพื้นฐำนเท่ำนั้น ในระดับอุดมศึกษำก็

เชน่เดียวกัน 

  ในหมู่เรยีนที่ขำ้พเจ้ำได้ท ำกำรสอน ขำ้พเจ้ำได้วำงแผนกำรสอนจัดตำรำงเวลำร่วมกัน ใน

คำบเรียนแรก นักศึกษำทุกคนจึงทรำบดีว่ำ กิจกรรมของมหำวิทยำลัยมีมำกมำยเหลือเกิน  ซึ่งหำกมี

กำรเรียนกำรสอนแบบเดิม คือใช้กำรบรรยำย ก็จะพบข้อจ ำกัดในเรื่องกำรสอนไม่ทัน / เรียนไม่เข้ำใจ

ของผู้เรยีน 

  ในหมู่เรียนจะมีนักศึกษำหลำยสำขำวิชำ บำงสำขำวิชำมีกิจกรรมเสริมอีกมำก เช่น 

นักกีฬำ (สำขำวิชำพล) ต้องมีกำรไปแขง่ขันกีฬำท ำให้ขำดเรียนบ่อย 

  ข้ำพเจ้ำในฐำนะผูส้อนจงึจ ำเป็นที่จะต้องหำนวัตกรรมที่ใชเ้สริมส ำหรับนักศึกษำ และจำก

กำรทดลองใช้มำหลำยภำคเรียนแล้ว แต่ยังไม่ครบกระบวนกำร ข้ำพเจ้ำจึงตัดสินใจใช้วิธีกำรนี้กับ

นักศึกษำในภำคเรียนที่ผ่ำนมำ 

  วิธีกำรนี้คือ จัดกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำน (Blended Learning) โดยอำศัยระบบ

เอ็ดโมโด (Edmodo) นักศึกษำสำมำรถเข้ำใช้งำนได้เหมือน Facebook แต่เป็นระบบที่มีควำมปลอดภัย 

อำจำรย์ผู้สอนสำมำรถควบคุมและบริหำรกำรสอนตลอด 24 ช่ัวโมง เป็นกำรใช้ระบบที่รัดกุม ไม่

เหมือน Facebook ที่เป็นระบบเปิด  รวมทั้งสำมำรถใช้กำรสื่อสำรเป็นกำรเปิดช่องทำงกำรสื่อสำรกับ

นักศึกษำ โดยให้นักศึกษำได้สะท้อนคิด (Reflection) โดยกำรเขียน รวมทั้งสำมำรถจัดระบบกลุ่มกับ

นักศึกษำได้โดยให้หัวหน้ำกลุ่มได้ควบคุมดูแลอีกทอดหนึ่ง 

  กำรใช้ระบบนี้เป็นกำรจูงใจให้นักศึกษำได้ใส่ใจในกำรใช้ IT เพื่อกำรค้นคว้ำ กำรพิมพ์

โครงร่ำงและรำยงำนกำรวิจัย ท ำให้นักศึกษำติดตำมสนใจในเนื้อหำได้

ตลอดเวลำ และเป็นกำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อกำร

วิเครำะหข์้อมูล โดยใช้ระบบกลุ่มช่วยกัน 

 กิจกรรม 

  - กำรสะท้อนคดิทุกชั่วโมง ทุกเรื่องที่ได้เรียนรู ้  

     - กิจกรรมวิเครำะหข์้อมูลโดยใช้ Software ฝกึปฏิบัติรว่มกัน  
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อาจารย์พิมพ์ทอง สังสุทธิพงศ์ 

 รำยวิชำที่รับผิดชอบในกำรสอนคือ รำยวิชำกำรวิจัยทำงกำรศึกษำ 

ซึ่งในหนึ่งหมูเ่รียนมีนักศกึษำลงทะเบียนเรียนหลำกหลำยสำขำวิชำ จึงใช้วิธีกำร

สอนโดยให้ท ำเป็นโครงงำน หรือใช้วิจัยเป็นฐำน (กระบวนกำรรำยงำน) สิ่งที่ให้

นักศึกษำปฏิบัติ เป็นกิจกรรมฝึกปฏิบัติกำรท ำวิจัย 1 ภำคเรียน ให้นักศึกษำจัด

กลุ่มตำมชอบ แต่ให้มีลักษณะสำขำวิชำที่เหมือน/คล้ำยกัน โดยคิดประเด็น

ปัญหำที่พบจำกกำรสังเกต หรอืจำกประสบกำรณจ์ัดท ำเป็นผังก้ำงปลำ 1 เรื่อง มำแก้ไข (ส่วนใหญ่เป็น

กำรแก้ไขปัญหำมำกกว่ำกำรพัฒนำสิ่งประดิษฐ์)   

  จำกนั้นให้คิดหำวิธีการแก้ไขปัญหำน้ัน หรอืผลติที่เรียกว่ำ “นวัตกรรม” เพื่อใช้แก้ปัญหำ 

แล้วลงมือสร้ำงนวัตกรรมโดยหำควำมรู้ วิธีกำรประดิษฐ์ / ใช้นวัตกรรมนั้นก่อน (กลุ่มต้องตั้งชื่อ

นวัตกรรมของตนเองดว้ย ให้มีชื่อที่อ่ำนแล้วโดนใจ) จำกนั้นให้น ำนวัตกรรมของกลุ่มมำน ำเสนอหน้ำช้ัน

เพื่อเป็นกำรตรวจสอบ วิพำกษ์วิจำรณ์ในข้อเสนอแนะ โดยผู้เรียนในช้ันและผู้สอน ซึ่งเรำเรียกว่ำ 

มิสเตอร ์X แตห่ลักกำรวิจัยต้องมกีำรวัดตัวแปรตำม จึงต้องให้ควำมรู้หลักกำรของกำรตั้งวัตถุประสงค์ 

สมมุติฐำนและออกแบบกำรวิจัย  เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลและสถิติวิเครำะห์  ตัวแปรตำม โดยกลุ่มจะ

เขียนไปทีละประเด็น และให้ผู้สอนแนะน ำควบคู่กันไปกับกำรปฏิบัติ  (บำงกลุ่มก็จะมีอำจำรย์ในรำยวิชำ

ช่วยเป็นผู้ให้ค ำแนะน ำด้วย) 

  จำกนั้นก็ถึงเวลำน ำนวัตกรรมไปใช้จริงกับกลุ่มเป้ำหมำยก็ให้ค ำแนะน ำขั้นตอนโดยกำร

ติดต่อสถำนศึกษำ ขอหนังสือจำกคณะแล้วน ำนวัตกรรมไปใช้ในห้องเรียน  เก็บรวบรวมผลกำรใช้

นวัตกรรม แล้วน ำมำวิเครำะห์ตำมที่ออกแบบไว้  จำกนั้นกลุ่มก็น ำมำเขียนเป็นรำยงำนกำรวิจัยตำม

หลักกำร และมีกำรน ำเสนอผลกำรวิจัยในรูปแบบ Oral Presentationประมำณ 10 เฟรม  ส่วนกำรวัด

ประเมินผลเป็นไปตำมแนวกำรสอน / มคอ.3 

  ในระหว่ำงเรียนผู้สอนได้สร้ำงกลุ่มผู้เรียนในภำคเรียนที่ 

2/56 ใน Facebook เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้  เชื่อมโยง  แลกเปลี่ยน ขอ

ค ำแนะน ำ ใหก้ ำลังใจระหว่ำงครู, ศษิย์ นักศกึษำกับนักศกึษำ 

  กำรสอนที่ผ่ำนมำก็ได้แนวทำงตำมกระบวนกำรวิจัยทั้ง

ผูเ้รียนและผูส้อน 

  กำรเรียนของผู้เรยีนได้ทักษะกระบวนกำรวิจัย 

  กำรสอนของผู้สอนได้แนวกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส ำคัญ โดยใช้โครงงำนและวิจัยเป็นฐำน 
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    อาจารย์จุฑารัตน์  เปลวทอง 

 

         ข้อค้นพบควำมส ำเร็จในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ รำยวิชำ จิตวิทยำ

กำรจูงใจ 

         ผูส้อนมอบหมำยให้นักศึกษำคิดและเขียนโครงกำรพัฒนำกำรจูงใจใน

กำรท ำงำนของพนักงำนในโจทย์ที่มีควำมเกี่ยวข้องกับสถำนกำรณ์ควำม

เปลี่ยนแปลงในจังหวัดเชยีงใหม่ ภำยใต้โจทย์ที่ว่ำ  “ปัจจุบันในจังหวัดเชียงใหม่ได้มีห้ำงสรรพสินค้ำเปิด

ใหม่หลำยแห่ง ซึ่งมเีทคโนโลยีที่จะต้องกำรแรงงำน/พนักงำน เป็นจ ำนวนมำก และอำจเกิดกำรโยกย้ำย

งำนเพื่อไปท ำงำนกับคู่แขง่ ดังนั้นหำกนักศึกษำเป็นผู้ประกอบกำรหรือเจ้ำของกิจกำรในห้ำงฯ จะคิดท ำ 

Project อะไรเพื่อจูงใจพนักงำนให้ยังคงท ำงำนอยู่ที่ เดิมหรือจูงใจพนักงำน ให้มีควำมพึงพอใจในงำน

ปัจจุบัน” 

  1. โดยให้เวลำนักศึกษำ 1 สัปดำห์ในกำรสังเกตกำรณ์ บันทึกข้อมูลที่สังเกตได้ จำกห้ำง

ร้ำนที่ตนสนใจ โดยสังเกตในตัวพนักงำนของรำ้นนั้น ๆ 

  2. ให้นักศึกษำเขียน Project ที่ต้องกำรท ำอย่ำงอิสระภำยใต้โจทย์ดังกล่ำว โดยผู้สอน

ก ำหนดงบประมำณ (สมมติ) ให้นักศึกษำกลุ่มละ 1 แสนบำท/Project ซึ่งนักศึกษำต้องบริหำรจัดกำร

งบประมำณดังกล่ำวให้สอดคล้องกับกิจกรรมหรือ Project ที่ตนสนใจ ในที่นี้นักศึกษำต้องมีกำรศึกษำ

และค้นคว้ำข้อมูลวำ่ กิจกรรมในโครงกำรต้องมีอะไรบ้ำง  ใชเ้งินท ำอะไรบ้ำง เป็นจ ำนวนเงินเท่ำไหร่ 

  3. ให้นักศึกษำน ำ Project ของตนน ำเสนอพร้อมกับมี 

กำรแลกเปลี่ยนควำมเห็นกับเพื่อนในห้อง 
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อาจารย์ ดร.สนิท  หาจตัุรัส 

         ข้อค้นพบควำมส ำเร็จในกำรจัดกิจกรรมกำรเรยีนรูใ้นรำยวิชำ กำรศกึษำ

ตลอดชวีิต 

          1. กิจกรรมกำรเรียนรูเ้กี่ยวกับปรัชญำ แนวคิด ทฤษฎีกำรศกึษำตลอดชีวติ 

ได้มอบหมำยใหน้ักศึกษำ ศึกษำค้นคว้ำปรัชญำ แนวคิด ทฤษฎี และ พ.ร.บ.

กำรศกึษำที่เกี่ยวข้องจัดท ำเป็นรำยงำนบุคคลแล้วน ำมำตั้งประเด็นทำงกำรศกึษำ

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในช้ันเรยีน 

        2. กิจกรรมกำรเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมแห่งกำรเรียนรู้ องค์กรแหง่กำรเรียนรู้และบุคคลแหง่กำร

เรียนรู้ ได้มอบหมำยใหน้ักศึกษำท ำงำนเป็นกลุ่มตำมประเด็นทำงกำรศกึษำที่จับฉลำกได้ศกึษำ 

วิเครำะห์ จัดท ำรำยงำน จัดท ำสื่อ น ำเสนอเนื้อหำและแบบทดสอบ โดยกำรฝึกกำรเรียนกำรสอนควำม

เป็นครูของนักศึกษำในลักษณะเป็นทีม 

       3. กิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะกลุ่มเป็นทีม  
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  อาจารย์ปภัส  ฉัตรยาลักษณ์   

ข้อค้นพบจำกกำรจัดกิจกรรมกำรเรยีนรู้   รำยวิชำ “กำรจัดกำรเรียนรู้

เพศศึกษำ” (Learning Management of Sex Education)วิชำนีต้้องกำรใหผู้เ้รียน

มีควำมรูค้วำมเข้ำใจในเรื่องเพศศึกษำ และสำมำรถจัดกระบวนกำรเรียนรู้ใหก้ับ

นักเรียนหรือเยำชนได้อย่ำงสัมฤทธิผล ผูส้อนจงึมคี ำถำมให้กับตัวเองว่ำ 

 

๑. จะสอนอะไรบ้ำงที่จะท ำให้ผู้เรียนมคีวำมรูค้วำมเข้ำใจเรื่อง 

๒. เพศศึกษำที่ถูกต้อง ครอบคลุม เพรำะในกำรรับรู้ของผูใ้หญ่และเด็กวัยรุ่นโดยทั่วไป 

เข้ำใจว่ำเป็นเรื่องของเพศสัมพันธ์เท่ำนั้น 

๓. จะจัดกำรเรียนรู้ดว้ยกระบวนกำรหรอืเทคนิคอย่ำงไร ที่จะท ำให้ผู้เรียน 

อยำกเรียน สนุกที่จะเรียน กล้ำที่จะสื่อสำรเรื่องเพศศกึษำ 

๔. จะจัดกำรเรียนรู้ดว้ยกระบวนกำรหรอืเทคนิคอย่ำงไร ที่จะท ำให้ผูเ้รียนรู้ 

เพิ่มเติมจำกสิ่งที่ไม่รูห้รอืรู้ไม่จริง มีควำมเชื่อ/ค่ำนิยมที่ถูกต้อง มเีจตคติที่ดีต่อตนเองและผูอ้ื่นในเรื่อง

ทำงเพศ  มีแนวทำงที่จะปรับตัวและแสดงออกได้เหมำะสมบริบททำงสังคม 

๕. จะจัดกำรเรียนรู้อย่ำงไร ที่ผู้เรียนจะมีควำมมั่นใจและมีควำมสำมำรถที่จะ 

ไปจัดกำรเรยีนรู้เรื่องเพศศึกษำให้กับเยำวชนในบทบำทของกำรเป็นครู หรอืบทบำทของกำรเป็นนัก

กิจกรรมเพื่อพัฒนำเยำวชนในชุมชน ซึ่งในโรงเรยีนหรอืในสังคมไทยนั้นเรื่องเพศเป็นเรื่องที่ไม่กล้ำที่จะ

สื่อสำรกัน หรอืไม่ก็ใช้มุมมองของผูใ้หญ่แทนที่จะสื่อสำรในมุมของวัยรุ่นตำมสภำพสังคมปัจจุบัน 

ผูส้อนจึงออกแบบกำรเรียนรู้ 

๑. ไม่เน้นกำรบรรยำย แตใ่ช้กระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ (Learner  

centered) โดยใช้แนวคิดของ Kolb (The Kolb model : Experiential Learning) ซึ่งมีวงจรกำรเรียนรูท้ี่

ส ำคัญคือ  

Do        ผูเ้รียนได้ลองปฏิบัติกิจกรรม 

Reflect   ผูเ้รียนสะท้อนควำมคิด ควำมรู้สกึ...จำกสิ่งที่คิด สิ่งที่ท ำ 

Analyze  ชวนผูเ้รียน คิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ สร้ำงควำมคิดควำมเข้ำใจที่ 

ถูกต้องร่วมกัน  

Apply  ชวนผูเ้รียนคิดเชื่อมโยงถึงแนวทำงกำรประยุกต์ใชส้ถำนกำรณ์จริง 

 

 ๒. ผูส้อนท ำหน้ำที่เป็น Facilitator ตลอดกิจกรรมกำรเรียนรู้ และกำรฝกึปฏิบัติ และเน้น

ทักษะกำรตัง้ค ำถำม กำรฟัง และกำรสรุปควำม 
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 ๓. เน้นเสริมสร้ำงบรรยำกำศกำรเรยีนรู้ สนุก ได้สำระ  

 ๔. เรียนรู้เป็นกลุ่ม ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Show and Shared 

 ๕. จัดกำรเรยีนรู้ โดยผำ่น 

๕.๑จัดกำรเรยีนรู้ตำมแผนกำรเรียนรูร้ำยคำบในชั้นเรียน 

๕.๒จัดกำรเรยีนรู้โดยเชญิวิทยำกรผูเ้ชี่ยวชำญมำจัดฝกึอบรมเชิงปฏิบัติกำรนอก 

เวลำเรียนเป็นจ ำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 8 ช่ัวโมง 

๕.๓จัดกำรเรยีนรู้แบบ Project-based Learning  2 รูปแบบ 

-จัดกำรเรยีนรูใ้นชั้นเรียนโดยจัดกลุ่มฝึกปฏิบัติเป็นผู้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้     

   เพศศกึษำ กลุ่มละ 60 นำที  

-จัดกลุ่มฝกึปฏิบัติเป็นผู้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพศศกึษำ กับนักเรียนหรือกลุ่ม 

  เยำวชนอย่ำงนอ้ย กลุ่มละ 3 ช่ัวโมง ซึ่งจัดเป็นกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน   

  สังคมด้วย 

  โดยกำรจัดกำรเรยีนรู้ทั้ง 2 รูปแบบนั้น ทีมอำจำรย์ผูส้อน จะประเมินผลกำรจัดกำร

เรียนรู้ตำมแบบบันทึกกำรสังเกต และมีกำรสะท้อนควำมคิดเห็น เสริมควำมรู้เพิ่มเติม 

  และกลุ่มนักศึกษำจะต้องเก็บข้อมูลสำระ กระบวนกำรเรียนรูท้ี่ปฏิบัติจริง 

ภำพประกอบ ประเมินตนเอง โดยรวบรวมทั้งหมดท ำรำยงำนสรุป  

 ๖. ท ำกำรวัดคุณลักษณะ/ผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำตำม มคอ.๓  ทั้ง ก่อนและหลังจัดกำร

เรียนรู้ ตำมรูปแบบของกำรวิจัยในชัน้เรียน 

 ๗. ท ำกำรวัดคุณลักษณะและควำมพึงพอใจของนักเรียน/เยำวชน จำกกำรที่ทีม 

รำชภัฏเชียงใหมเ่ป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำกำร 

  

 ในที่สุด กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรบริกำร

วิชำกำรควบคู่กันนั้น พบว่ำ เหนื่อยมำก ใช้เวลำมำก นักศึกษำจะส่ง

เสียงดังมำก (อำจำรย์สอนหอ้งขำ้งๆ มองตำขวำง เดินมำต่อว่ำ...ไม่

เป็นไรเข้ำใจอำจำรย์เขำ แต่ลูกศษิย์ของเรำสนุกที่จะเรียน)  แตเ่มื่อนึก

ภำพตอนสอน/จัดกิจกรรม จะรู้สกึมีควำมสุขและจ ำไปอีกนำน 
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รศ.ว่าที่ร.ต. สกล  แก้วศิริ 

 

กำรให้นักศกึษำครู ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีกำรสอนวิทยำศำสตร์ไม่

ว่ำจะในระดับประถมศกึษำ เข่น รำยวิชำวิธีสอนกำรประถมศึกษำ 2 (CI 

4604) หรอื วิชำ ทักษะกำรสอนส ำหรับครูวิทยำศำสตร์ (CI 3302)นับเป็น

กำรสอนที่ได้ท ำหน้ำที่มำอย่ำงตอ่เนื่องนับแต่เข้ำมำเป็นอำจำรย์ผู้สอนของ

สถำบันกำรศึกษำแหง่นี ้ ควำมจริงแล้วหลักกำรสอนวิทยำศำสตร์ได้ลอกเลียน

มำจำกวิธีกำรเรยีนรู้ของนักวิทยำศำสตร์  ซึ่งท ำใหเ้กิดกำรเรยีนรู้ เรื่องรำวของโลกใบนี ้ ตัวของเรำ  

สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรำอย่ำงแท้จรงิ  ดง้นัน้กำรสอนวิทยำศำสตรผ์ูส้อนต้องเข้ำใจก่อนว่ำธรรมชำติของ

วิทยำศำสตร์คืออะไร จึงมีควำมชัดเจนตอ่ไปว่ำครูจะต้องไปด ำเนนิกำรพัฒนำผูเ้รียนในด้ำนใดบ้ำง ซึ่ง

เป็นที่ทรำบกันดีในหมูผู่ส้อนวิทยำศำสตร์วำ่เรำพัฒนำผูเ้รียนใหเ้กิดองค์ควำมรู ้ในด้ำนควำมรู้

วิทยำศำสตร์   ด้ำนกำรสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้  และด้ำนเจตคติทำงวิทยำศำสตร์   พืน้ฐำนกำรสอน

วิทยำศำสตร์ที่ลอกเลียนมำจำกกำรเรียนรู้ของนักวิทยำศำสตร์  คือกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณต์รง  

กำรปฏิบัติโดยฝกึกำรใชท้ักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์  กำรสร้ำงองค์ควำมรู้  จึงเป็นที่มำของ

กระบวนกำรเรียนรู้สมัยใหม่ที่นักกำรศกึษำได้ศึกษำพัฒนำขึน้เป็นที่รู้จักกันดี เช่นกำรปฏิบัติทดลอง 

(Laboratory Method, Experimental Method,  Group  Working)  กำรศกึษำจำกสถำนกำรณ์จรงิ

(Experience) กำรสอนให้ค้นพบ( Discovery Method)  กำรสร้ำงองค์ควำมรู้(Constructivism) กำรสอน

แบบโครงกำร (Project  Study)  กำรสอนแบบแก้ปัญหำ (Problem  Solving)  

         ไม่มกีำรสอนใดที่ดแีละสมบูรณ์ที่สุด รวมทั้งควำมตอ้งกำรใหน้ักศึกษำครูได้มีควำมสำมำรถใน

กำรสอนวิทยำศำสตร์ที่หลำกหลำยกระบวนกำรเรียนรู้ กำรให้นักศึกษำครูได้ทรำบถึงกระบวนกำร

เรียนรู้ที่ยึดผู้เรยีนเป็นส ำคัญอย่ำงหลำกหลำย ผูส้อนจงึสอดแทรกกระบวนกำรเรียนรู้ตำ่งๆที่ส ำคัญใน

กำรสอนวิทยำศำสตร์ในรำยวิชำดังกล่ำวเช่น Laboratory Method, Experimental Method,  Group  

Working  ใช้ใบงำน ใบกิจกรรมประจ ำรำยวิชำที่ผู้สอนพัฒนำขึน้  Experience เป็นกำรมอบหมำยงำน

นอกเวลำเรียนปกติไปศกึษำเรียนรู้จำกสถำนศกึษำที่เป็นแหล่งกำรเรียนรู้ที่ส ำคัญ  Constructivism  ให้

ได้สรำ้งขึ้นในตนจำกแบบฝึกหัดประจ ำรำยวิชำ เป็นต้น 

 

        ข้อคน้พบควำมส ำเร็จในกำรจัดกิจกรรมกำรเรยีนรู้  นักศึกษำเขียนแผนและจัดวำงแผน

กระบวนกำรเรียนรู้ได้ชัดเจน มีควำมมั่นใจต่อกำรเขียนแผนกำรสอนวิทยำศำสตร์มำกขึ้น  ในกลุ่มที่มี

โอกำสติดตำมไปถึงกำรทดลองสอน รวมทั้งฝึกประสบกำรณว์ิชำชีพ พัฒนำกำรสอนวิทยำศำสตรอ์ย่ำง
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น่ำพอใจ  นักศึกษำส่วนใหญ่สะท้อนภำพกำรเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเป็นอย่ำงดี แสดงควำมพึงพอใจตอ่กำร

เรียนรำยวิชำนี้ 

 

        สภำพที่เป็นสิ่งควรค ำนึงและพัฒนำต่อไป 

               ๑ นักศึกษำที่ไม่มีพื้นฐำนในกำรเรียนวิทยำศำสตร์มำก่อนมักจะไมก่ล้ำและยังไม่อยำกสอน

วิทยำศำสตร์  ถ้ำมีโอกำสเลือกก็ยังคงไม่สอน 

               ๒ นักศึกษำครูในปัจจุบันจ ำนวนหนึ่งยังแสดงถึงขำดจติวิญญำณควำมมุ่งมั่นในกำรเข้ำสู่

วิชำชีพครูอย่ำงแท้จริง  แม้ผูส้อนจะแสดงควำมจรงิจังต่อกำรพัฒนำและให้ควำมรู้ ยังมเีสียงสะท้อนวำ่

งำนและกิจกรรมมำกเกินไปจำกบำงสว่นบ่อยๆ ทั้งที่ส่วนใหญ่มำมีปัญหำในกำรปฏิบัติ 

 

                    ผลส ำเร็จที่คำดว่ำจะได้สร้ำงครูวิทยำศำสตร์ที่มคีวำมรูค้วำมสำมำรถในกำรเป็นครู

วิทยำศำสตร์อย่ำงแท้จรงิ  ไปปฏิบัติกำรสอนในโรงเรยีนในโอกำสต่อไป ท ำให้นักเรียนได้เรียนรู้

วิทยำศำสตร์อย่ำงถูกต้อง และอยำกเรียนสำยวิทยำศำสตร ์เป็นกำรพัฒนำก ำลังคนทำงวิทยำศำสตร์

ให้กับประเทศเพื่อสำมำรถก้ำวสู่กำรเป็นประเทศที่พัฒนำเจริญก้ำวหน้ำ  เป็นควำมสุขและควำมภูมใิจ

อย่ำงยิ่งของผู้สอน 
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      รศ.ยุพิน  อินทะยะ  

       ข้อค้นพบควำมส ำเร็จในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

ในรำยวิชำภำษำไทยส ำหรับครูกำรประถมศกึษำ 1  

โดยใช้แนวคดิ  Teach  Less,  Learn  more    หลังจำกที่ผู้สอนได้รับ

มอบหมำยให้เข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำครูตำมแนว Brower  In  

service โดยใช้กระบวนกำรสร้ำงระบบพี่เลี้ยง(Coaching  and  Mentoring )  

เพื่อให้ครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรูก้ลุ่มต่ำงๆสำมำรถจัดกระบวนกำรเรียน

กำรสอนที่เน้นกำรจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรยีนได้เรียนรูม้ำกกว่ำเน้นที่กำรสอน

ของครู หรอืให้ผู้เรียนเรียนมำกขึ้นครูสอนน้อยลง ตำมแนวคิด Teach  

Less,  Learn  more    

 แนวคิดนี้อำศัยหลักกำรแนวคิดทฤษฏีที่หลำกหลำยท้ำทำยผู้สอนมำก ๆ ที่เป็นจุดเด่น คือกำร 

ให้ผู้เรยีนได้สรำ้งองคค์วำมรู้ดว้ยตนเอง  เป็นกำรสอนเพื่อให้ผู้เรยีนเป็นผู้สร้ำงผูผ้ลิตมำกกว่ำเป็น

ผูบ้ริโภคที่จะคอยรอรับควำมรูจ้ำกครูฝำ่ยเดียว  ครูจะเป็นผู้คอยอ ำนวยควำมสะดวก  คอยให้

ค ำแนะน ำปรึกษำ  กระตุ้นจุดประกำยใหเ้ขำคิดเป็นท ำเป็นและที่ส ำคัญผูส้อนต้องคิดออกแบบกิจกรรม

กำรสอนให้ที่เป็นลักษณะกำรสอนแบบย้อนกลับหรอืBackward Design นั่นก็คือครูต้องก ำหนด

เป้ำหมำยที่จะให้ผู้เรยีนได้ค้นพบควำมส ำเร็จในกำรเรียนโดยมีผลงำน/ชิน้งำนที่เป็นเครื่องยืนยัน

ผลส ำเร็จในกำรเรียนรู้แตล่ะครั้ง เน้นกำรวัดและประเมินผลตำมสภำพจริง  

 ผูส้อนจงึทดลองใช้แนวคิดนีก้ับนักศึกษำช้ันปีที่2 ที่เรยีนอยู่ในโครงกำรผลติและพัฒนำครูสู่ 

ควำมเป็ยนเลิศ ในภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ2556 และมีสิ่งที่นำ่ประทับที่ขอน ำมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

ผูส้อนท่ำนอื่นบ้ำง จริงๆ แล้วผูส้อนได้ใชรู้ปแบบกำรจัดกิจกรรมที่มีควำมหลำกหลำยมำก  เช่นกำรใช้

แฟ้มสะสมงำนเพื่อกำรประเมินตำมสภำพจรงิ  กำรใชแ้บบบันทึกCornell note  กำรสรุปควำมโดยใช้ผัง

มโนทัศน ์ กำรแสดงบทบำทสมมุต ิ กำรศกึษำค้นคว้ำและกำรรำยงำนเชิงวิชำกำรตำมควำมสนใจ  กำร

ใช้สื่อสภำพจรงิ กำรใช้สื่ออิเลคทรอนิคสป์ระเภทนิทำนจำกยูทูป กำรใชส้ื่อกำรสอนจำกโทรทัศน์ครู  

เป็นต้น แตข่อหยิบยกเฉพำะกิจกรรมที่ท ำแล้วรูส้ึกว่ำส ำเร็จและน่ำประทับใจมำเพียง1กิจกรรมเท่ำนั้น 

คือกิจกรรมสื่อเพื่อศิษย์  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกำรเรียนในรำยวิชำภำษำไทยส ำหรับครูกำรประถมศกึษำ 1 

โดยใช้แนวคิด  Teach  Less,  Learn  more และตั้งเป้ำหมำยร่วมกับผูเ้รียนตั้งแตเ่ริ่มตน้ภำคเรียนใหเ้ป็น

ชิน้งำนคะแนนเก็บระหว่ำงภำคเรียนโดยผู้สอนมอบหมำยให้นักศึกษำท ำเป็นกำรบ้ำนระยะยำวเป็นเวลำ

1 เดือน มุ่งเน้นกำรท ำงำนเป็นทีม  และใช้กระบวนกำรกำรเรียนรู้ควบคู่กับกระบวนกำรท ำงำน(วิจัย

อย่ำงง่ำย) มีจุดเด่นทีส่่งเสริมให้นักศึกษำแสวงหำควำมรู้และสร้ำงองค์ควำมรูอ้ย่ำงเป็นระบบ ดว้ย

ขั้นตอนหลัก 4 ขั้น ได้แก่ 

            1) ขั้นตัง้ค ำถำม  โดยกำรก ำหนดประเด็นค ำถำมที่น ำไปสู่กำรค้นหำค ำตอบขั้นนี้ผู้สอนช่วยจุด

ประกำยกระตุ้นให้นักศึกษำคิดค ำถำม เชน่ ปัจจุบันนักเรียนประถมศกึษำมีปัญหำในเรื่องใดบ้ำงที่ควร
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ได้รับกำรแก้ไข  และควรจะแก้ไขด้วยวิธีกำรใดจะใช้สื่อหรอืจะมีเทคนิควิธีกำรใดจึงจะแก้ไขปัญหำนั้นได้  

จะท ำสื่อส ำหรับชั้นประถมศึกษำปีใด  จะค้นหำค ำตอบหรอืหำแหล่งค้นคว้ำหำข้อมูลได้จำกที่ไหน  จะ

เริ่มท ำเมื่อไหร่  อย่ำงไร  ใครจะเป็นผู้รับผดิชอบในกำรท ำงำนส่วนใดบ้ำงเมื่อด ำเนินกำรเสร็จแล้วจะ

สรุปและน ำเสนอผลอย่ำงไร  ใครจะรับผดิชอบในกำรน ำเสนอ เป็นต้น   ขั้นตัง้ค ำถำมจะใช้เวลำเรียนใน

ช้ันเรยีน            

            2) ขั้นเตรยีมกำรค้นคว้ำหำค ำตอบ ขั้นนี้นักศกึษำแตล่ะกลุ่มจะชว่ยกันคิดเพื่อหำวิธีกำรหำ

ค ำตอบตำมค ำถำมที่ตั้งไว้  ผูส้อนจะคอยให้ค ำแนะน ำปรึกษำ  ให้ค ำแนะน ำด้ำนแหล่งข้อมูล เช่นอำจ

ศกึษำผลงำนวิจัยที่มีผู้วจิัยแก้ไขปัญหำเด็กอ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้เป็นต้น  บำงกลุ่มจะใช้เวลำในกำร

ได้มำซึ่งค ำตอบที่ตอ้งกำรนำนกว่ำกลุ่มอื่น ขั้นนี้จะใช้เวลำศกึษำด้วยตนเองนอกเวลำเรยีน           

            3) ขั้นด ำเนนิกำรค้นคว้ำหำค ำตอบและตรวจสอบค ำตอบใหถู้กต้อง  นักศึกษำแตล่ะกลุ่มจะใช้

เวลำในกำรด ำเนินงำนมำกน้อยไม่เท่ำกันแต่อยู่ในกรอบเวลำ1 เดือน ขั้นนี้จะใช้เวลำนอกชั้นเรียน         

            4) ขั้นสรุปและน ำเสนอผลกำรค้นหำค ำตอบ  นักศึกษำแตล่ะกลุ่มสรุปผลที่ได้จำกกำรค้นคว้ำ

หำค ำตอบและ เสนอใหเ้ห็นขั้นตอนกำรท ำงำนแตล่ะขั้น  และน ำเสนอถึงกำรตรวจสอบปรับปรุงกำร

ท ำงำนในแตล่ะขั้นตอนอย่ำงไร ขัน้ตอนนีจ้ะแสดงให้เห็นวิธีกำรน ำเสนอผลงำนของแตล่ะกลุ่มที่เป็น

ระบบได้ชัดเจน ขั้นนี้จะใช้เวลำน ำเสนอในชั้นเรียน  โดยผูส้อนให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม               

    ผลลัพธ์สุดท้ำย  นักศึกษำซึ่งแบ่งกลุ่มท ำงำนได้ 6 กลุ่ม  ทุกกลุ่มท ำงำนได้ส ำเร็จตำม

เป้ำหมำยที่ก ำหนด ผลติสื่อได้ 6 เรื่อง เวลำน ำเสนอได้สะท้อนถึงขัน้ตอนกำรท ำงำนได้ครบถ้วนทั้ง4

ขั้นตอน  บำงกลุ่มอเสนอได้ไม่ชัดเจนนักแต่พอผู้สอนใช้ค ำถำมถำมน ำเพื่อจุดประกำยใหเ้ขำคิดถึงสิ่งที่

ท ำว่ำท ำอย่ำงไร ขณะท ำมีปัญหำ/อุปสรรคอะไรบ้ำงหรือสื่อที่ท ำจะน ำไปประยุกต์ในกำรประกอบอำชีพ

ครูในอนำคตได้อย่ำงไรบ้ำง  เขำก็สำมำรถตอบได้อย่ำงฉะฉำน  ชัดเจนและตรงประเด็น หลังจำก

น ำเสนอเสร็จผูส้อนได้แนะน ำเพิ่มเติม  และเปิดโอกำสใหแ้ก้ไขงำน บำงกลุ่มมคีวำมมุ่งมั่นพยำยำม  

แก้ไขงำนหลำยครั้งจนผูส้อนคิดว่ำ  นักศึกษำอำจจะท้อ  แตก่ลับแสดงออกอย่ำงกระตอืรอืร้นที่จะแก้ไข

งำนตำมที่ได้รับค ำแนะน ำไป เช่นกลุ่มที่ท ำเรื่อง ส ำนวนสุภำษิต  ค ำพังเพย  ค ำกริยำ แบบฝกึทักษะ

มำตรำตัวสะกด  ประโยคหรรษำ ชุดค ำรำชำศัพท์ เป็นต้น  นักศกึษำทุกกลุ่มสะท้อนให้เห็นว่ำ เขำ

สำมำรถเป็นครูที่ดใีนอนำคตได้  และท ำได้อย่ำงครูมืออำชีพ… บำงกลุ่มขอดัดแปลงสื่อจำกสื่อท ำมอื  

เป็นสื่ออิเลกทรอนิคสไ์ด้ดว้ย   

                 ผลงำนที่นักศึกษำท ำจงึสะท้อนถึงผลดีของกำรสอนที่ใช้

แนวคดิ  Teach  Less,  Learn  more  ได้อย่ำงนำ่พึงพอใจ  และที่ส ำคัญ

เป็นแนวทำงให้ผูส้อนได้น ำไปประยุกต์ใช้กับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน

รำยวิชำอื่นๆ อีก ในภำคเรียนถัดมำ และก็พบควำมส ำเร็จไม่แพ้กัน  และ

คิดว่ำคงจะสรรหำกิจกรรมใหม่ๆ  ทีท่ันสมัยและท้ำทำยควำมสำมำรถทั้ง

ผูเ้รียนและผูส้อนยิ่งขึ้นมำเล่ำสู่กันฟังอีก  หำกใหเ้ล่ำเมื่อไรก็มีควำมสุขเมื่อนั้นคะ่…   
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เก็บมาฝาก…การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 

ความหมายของ KM  

         กำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management)หรอืที่เรยีกย่อๆ ว่ำ KM คือ เครื่องมือเพื่อใช้

ในกำรบรรลุเป้ำหมำยอย่ำงน้อย 3 ประกำรไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้ำหมำยของงำน บรรลุ

เป้ำหมำยกำรพัฒนำคน และบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำองค์กรไปสู่กำรเป็นองค์กรแหง่กำรเรยีนรู้ โดย

กำรจัดกำรใหม้ีกำรค้นพบควำมรู ้ควำมช ำนำญที่แฝงเร้นในตัวคน หำทำงน ำออกมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ตกแต่งให้ง่ำยต่อกำรใชส้อยและมีประโยชน์เพิ่มขึ้น มีกำรตอ่ยอดใหง้ดงำม และใช้ได้เหมำะสมกับสภำพ

ควำมเป็นจริงและกำละเทศะยิ่งขึ้น มีควำมรู้ใหมห่รอืนวัตกรรมเกิดขึ้นจำกกำรเอำควำมรู้ที่ไม่เหมอืนกัน

มำเจอกัน  

หลักส ำคัญของกำรจัดกำรควำมรู ้คอื กระบวนกำรจัดกำรควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคน ในกำร

ด ำเนนิกำรจัดกำรควำมรู้มีบุคคลหรือคนส ำคัญในหลำกหลำยบทบำทหลำกหลำยรูปแบบ ที่ตำ่งคนต่ำง

ท ำหนำ้ที่ในบทบำทของตนเองให้ดีที่สุดแตต่้องมกีำรท ำงำนรว่มกัน มกีำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ

พัฒนำกำรท ำงำนที่ดีและเหมำะสมที่สุด เพื่อให้องค์กรสำมำรถขับเคลื่อนไปได้อย่ำงสวยงำมกลำยเป็น

องค์กรแห่งกำรเรียนรู้และสังคมแห่งกำรเรยีนรู้ในที่สุด  

คุณธรรม 8 ประการของการจัดการความรู้  

1. ศีลธรรมพื้นฐาน ศลีธรรมพื้นฐำนของสังคมคือกำรเคำรพศักดิ์ศรีและคุณค่ำควำมเป็นคน

ของทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมกัน ศีลธรรมพื้นฐำนนี้จะน ำไปสู่กำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติ กำรจัดกำรควำมรูม้ี

พืน้ฐำนอยู่ที่กำรใหคุ้ณค่ำแก่ควำมรูท้ี่อยู่ในตัวคนทุกคน จึงเป็นรูปธรรมแหง่กำรปฏิบัติที่เคำรพศักดิ์ศรี

และคุณค่ำควำมเป็นคนของคนทุกคน 

2. การไม่ใช้อ านาจ กำรใช้อ ำนำจจะไปปิดกั้นกระบวนกำรตำมธรรมชำติ คอื กำรรับรู้ เรยีนรู้ 

งอกงำม ถักทอเครือข่ำย เมื่อใช้อ ำนำจจะท ำให้กระบวนกำรตำมธรรมชำติบิดเบีย้วเบี่ยงเบนไปจำกที่

ควรจะเป็น 

3. การฟังอย่างลึก (deep listening) กำรน ำควำมรู้ที่แฝงเร้นในตัวออกมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กัน ต้องมีกำรคุยที่เน้นกำรฟังอย่ำงลกึ ไม่ใช้โต้เถียงกันโดยหวังเอำชนะ กำรฟังอย่ำงลกึและเงียบ จิตใจ

สงบ มีสตจิดจอ่อยู่กับสิ่งที่ได้ยินจะท ำให้เกิดปัญญำ 
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4. วิธีการทางบวก คือ เอำควำมส ำเร็จ ควำมภำคภูมิใจของสิ่งที่เคยท ำด้วยดีเป็นตัวตั้ง น ำมำ

เห็นคุณค่ำและชื่นชม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อยอดให้งดงำมและมีประโยชน์ยิ่งขึน้ วธิีกำรทำงบวกท ำให้มี

ควำมปิติ มีก ำลังใจ มคีวำมสำมัคคี และมีพลังสร้ำงสรรค์ที่จะเคลื่อนตัวต่อไปในอนำคต 

5. การเจรญิธรรมะ 4 ประการ ที่เกื้อหนุนการเรียนรู้ร่วมกัน ปกติมนุษย์เรยีนรู้ร่วมกันยำก

เพรำะกิเลส เช่น ควำมโกรธ ควำมเกลียด อหังกำร กำรจะเรียนรู้ร่วมกันควรเจริญธรรมะ 4 ประกำร 

ได้แก่ ควำมเอือ้อำทร ควำมเปิดเผย ควำมจรงิใจ และควำมเช่ือถอืไว้วำงใจกัน  

6. การเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ (interactive learning through action) เป็นอิทธิ

ปัญญา ควำมรูใ้นตัวคนเป็นควำมรู้ที่เนื่องดว้ยกำรปฏิบัติและกำรจัดกำรควำมรูท้ี่ส่งเสริมกำรเรยีนรู้

ร่วมกันท ำให้ให้กำรปฏิบัติบำงสิ่งบำงอย่ำงเป็นผลส ำเร็จ 

7. การถักทอไปสู่โครงสร้างใหม่ขององค์กรและสังคม กำรส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรูร้่วมกัน 

ท ำให้บุคคลทั้งโดยตัวบุคคลหรือภำยในองค์กรเดียวกันหรอืข้ำมองค์กรเข้ำมำเชื่อมโยงกันโดยควำม

สมัครใจ ไม่ใชก่ำรบังคับ แต่เชื่อมโยงดว้ยกำรเรียนรู้และท ำกิจกรรมรว่มกัน เกิดเป็นเครือขำ่ยทั้งภำยใน

องค์กรและข้ำมองค์กร 

8. การเจริญสติในการกระท า กำรเจรญิสติคือกำรรู้ตัว ท ำให้จิตใจสงบ มีอสิรภำพ เพรำะ

หลุดพ้นจำกควำมบีบคั้น สัมผัสควำมจริงได้ ควบคุมควำมคิด กำรพูดและกำรกระท ำได้ ท ำให้เกิด

ควำมส ำเร็จ เป็นควำมงำม ควำมด ีและควำมสุข 

บุคคลที่มีส่วนร่วมในการจัดการความร ู้ 

         

 

          ใน
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กระบวนกำรกำรจัดกำรควำมรูใ้นแต่ละองค์กร ควรประกอบด้วยบุคคลดังตอ่ไปนี้ 

1. "คุณเอื้อ" คือผู้ที่ท ำใหเ้กิดผลงำน KM มีหน้ำที่คัดเลือกหำทีมงำนจำกหลำยสังกัดมำเป็นแกน

น ำ สนับสนุนทรัพยำกรแก่ทีมงำนอย่ำงเต็มที่ สง่เสริมให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนควำมรูท้ี่เกิดจำก

ควำมส ำเร็จหลำกหลำยรูปแบบ  

2. "คุณอ ำนวย" ท ำหนำ้ที่อ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดกำรควำมรู้ ส่งเสริมให้เกิดกำร

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และอ ำนวยควำมสะดวกต่อกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในเชิงกิจกรรม เชิงระบบ และ

เชงิวัฒนธรรม  

3. "คุณกิจ" ผูด้ ำเนินกิจกรรมจัดกำรควำมรูร้้อยละ 90-95 อำจสรุปได้ว่ำคุณกิจคือผูจ้ัดกำร

ควำมรูต้ัวจรงิ เป็นผูม้ีควำมรู้ (Explicit Knowledge) และเป็นผู้ตอ้งมำแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ใช ้หำ สร้ำง 

แปลง ควำมรูเ้พื่อกำรปฏิบัติใหบ้รรลุถึง “เป้ำหมำย/หัวปลำ” ที่ตัง้ไว ้ 

4. "คุณลิขิต" ท ำหน้ำที่จดบันทึก ในกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ อำจท ำหน้ำที่เป็นกำรเฉพำะกิจ 

หรอืท ำหน้ำที่เป็นระยะยำว กึ่งถำวรในกิจกรรมจัดกำรควำมรูข้องกลุ่ม หรอื หน่วยงำน หรอืองค์กร สิ่ง

ที่ “คุณลิขิต” จดบันทึกได้แก่ เรื่องเล่ำจำกกิจกรรม ขุมควำมรูจ้ำกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บันทึก

กำรประชุมและบันทึกอื่นๆ  

5. "คุณวิศำสตร์" คือ นัก IT ที่เข้ำมำช่วยเป็นทีมงำน KM ค ำวำ่ "วิศำสตร์" มำจำกค ำวำ่ "IT 

wizard" หรอืพ่อมดไอที จะเข้ำมำช่วยคิดเรื่องกำรวำงระบบ IT ที่เหมำะกับกำรด ำเนินกำร KM  

6. "คุณประสำน" ในกำรท ำ KM แบบเครือขำ่ย มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขำ้มองคก์ร "คุณ

ประสำน" จะท ำหน้ำที่ประสำนงำนให้มกีำรแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกันกันภำยในเครือข่ำย ท ำให้เกิดกำร

เรียนรู้ฝังลกึ เกิดกำรหมุนเกลียวควำมรูไ้ด้อย่ำงมีพลังมำก เรียกว่ำ "กำรหมุนเกลียวควำมรูผ้่ำนเขต

แดน" 
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โมเดลปลาทู 

 

โมเดลปลำทูมีองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน คอื สว่นเป้ำหมำย (หัวปลำ) ส่วนกิจกรรม (ตัวปลำ) 

และ สว่นกำรจดบันทึก (หำงปลำ) 

"หัวปลำ" (Knowledge Vision- KV) หมำยถึง ส่วนเป้ำหมำย ได้แก่ ปณิธำนควำมมุ่งมั่น 

วิสัยทัศน ์หรอืทิศทำงของกำรจัดกำรควำมรู ้โดยก่อนที่จะท ำจัดกำรควำมรู ้ต้องตอบให้ได้ว่ำ “เรำจะ

ท ำ KM ไปเพื่ออะไร ?” โดย “หัวปลำ” นีจ้ะต้องเป็นของ “คุณกิจ” หรอื ผูด้ ำเนินกิจกรรม KM ทั้งหมด 

โดยมี “คุณเอื้อ” และ “คุณอ ำนวย” คอยช่วยเหลือ  

"ตัวปลำ" (Knowledge Sharing-KS) หมำยถึง สว่นกิจกรรม ซึ่งถือว่ำเป็นส่วนส ำคัญ ซึ่ง “คุณ

อ ำนวย” จะมีบทบำทมำกในกำรช่วยกระตุ้นให้ “คุณกิจ” มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ควำมรู ้โดยเฉพำะ

ควำมรูซ้่อนเรน้ที่มีอยู่ในตัว “คุณกิจ” พร้อมอ ำนวยใหเ้กิดบรรยำกำศในกำรเรียนรู้แบบเป็นทีม ให้เกิด

กำรหมุนเวียนควำมรู้ ยกระดับควำมรู ้และเกิดนวัตกรรม 

"หำงปลำ" (Knowledge Assets-KA) เป็นส่วนของ “คลังควำมรู้” หรอื “ขุมควำมรู้” ที่ได้จำก

กำรเก็บสะสม “เกร็ดควำมรู”้ ที่ได้จำกกระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ตัวปลำ” ซึ่งเรำอำจเก็บส่วน

ของ “หำงปลำ” นีด้้วยวิธีตำ่งๆ เช่น กำรจดบันทึก เป็นกำรจดบันทึกควำมรู้ เทคนิค เคล็ดลับในกำร

ท ำงำนที่ได้มำจำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ควรบันทึกในหลำยรูปแบบ ทั้งที่เป็นตัวอักษร ภำพนิ่ง 

ภำพเคลื่อนไหว ผังมโนทัศน์ (Mind Map) และรูปแบบอื่นๆ ใหส้มำชิกในองค์กรเข้ำถึง เอำไปปรับใช้ได้

ตลอดเวลำ และเก็บคลังควำมรูเ้หล่ำนีใ้นรูปแบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Information and 

Communication Technology - ICT) ซึ่งเป็นกำรสกัดควำมรู้ที่ซ่อนเร้นให้เป็นควำมรู้ที่เด่นชัด น ำไป

เผยแพร่และแลกเปลี่ยนหมุนเวียนใช้ พร้อมยกระดับต่อไป  
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โมเดลปลาตะเพียน  

 

"โมเดลปลำตะเพียน" เป็นบทขยำยของ "โมเดลปลำทู" ซึ่งเปรียบเสมอืนเป็น "หัวปลำใหญ่" เป็น

สิ่งที่ทุกหนว่ยงำนรว่มกันก ำหนด ที่เรียกว่ำ วสิัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) หรอืปณิธำนควำมมุ่งมั่นร่วม 

(Common Purpose) หรอืเป้ำหมำยร่วม (Common Goal) เมื่อรว่มกันก ำหนดแล้ว ก็ร่วมกันด ำเนินกำร

ตำมเป้ำหมำยนั้น เปรียบเสมือนกำรที่ "ปลำเล็ก" ทุกตัว "ว่ำยน้ ำ" ไปในทิศทำงเดียวกัน โดยที่แต่ละตัวมี

อสิระในกำร "ว่ำยน้ ำ" ของตนเอง ผู้บริหำรระดับสูงมีหน้ำที่ "บริหำรหัวปลำ" และคอยดูแล "บ่อน้ ำ" ให้ 

"ปลำเล็ก" ได้มโีอกำสใช้ควำมรเิริ่มสร้ำงสรรค์ของตนในกำร "ว่ำยสู่เป้ำหมำยร่วม" ทุกหน่วยงำนย่อย

เองก็ต้องคอยตรวจสอบว่ำ "หัวปลำเล็ก" ของตนหันไปทำงเดียวกับ "หัวปลำใหญ่" ขององค์กรหรอืไม่  

แหลง่ที่มำ : ส ำนักหอสมุดกลำงจำกมหำวิทยำลัยศิลปำกร 
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ใครคือครูครูคอืใครในวันนี้ 

ใช่อยู่ที่ปริญญำมหำศำล 

ใช่อยู่ที่เรียกว่ำครูอำจำรย์ 

ใช่อยู่นำนสอนนำนในโรงเรียน 

ครูคือผู้ช้ีน ำทำงควำมคิด  

ให้รูถู้กรู้ผิดคิดอำ่นเขียน 

ให้รูทุ้กข์รู้ยำกรู้พำกเพียร 

ให้รูเ้ปลี่ยนแปลงสู้รู้สร้ำงงำน 

ครูคือผู้ยกระดับวิญญำณมนุษย์ 

ให้สูงสุดกว่ำสัตวเ์ดรัจฉำน 

ครูคือผู้สั่งสมอุดมกำรณ์ 

มีดวงมำนเพื่อมวลชนใช่ตนเอง 

ครูจงึเป็นนักสร้ำงผู้ใหญ่ยิ่ง 

สร้ำงคนจรงิสร้ำงคนกล้ำสร้ำงคนก่ง 

สร้ำงคนให้ได้เป็นตัวของตัวเอง 

ขอมอบเพลงนีม้ำบูชำครู 

 

เนำวรัตน์   พงษ์ไพบูลย์ 

 

ครูคือใครในวันนี้… 
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เก็บมาฝาก…ดอกไม้วันครู 

           คณะกรรมกำรจัดงำนวันครู พ.ศ. 2539 ได้มมีตกิ ำหนดให้ ดอกกล้วยไม้เป็นดอกไม้ประจ ำวัน

ครู โดยพิจำรณำเห็นว่ำลักษณะของดอกกล้วยไม้มีลักษณะ และควำมหมำยคล้ำยคลึงกับ งำนจัดกำร

ศกึษำและสภำพชีวติครู ดังค ำกลอนของม.ล.ปิ่น มำลำกุล ทีว่ำ 

                                             กล้วยไม้มีดอกช้ำ ฉันใด 

                                             กำรศกึษำเป็นไป เชน่นั้น 

                                             แตอ่อกดอกครำใด งำมเด่น 

                                             กำรศกึษำปลูกปั้น เสร็จแล้วแสนงำม 

ดอกไม้วันครู คือ "ดอกกล้วยไม้" โดยคณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นว่ำ  คุณลักษณะของดอก

กล้วยไม้ มีลักษณะและควำมหมำยคล้ำยคลึงกับ สภำพชีวติครู นั้นคือ กว่ำกล้วยไม้แต่ละช่อจะผลิต

ดอกออกผล ให้เรำชื่นชมได้ ต้องใช้เวลำนำนและต้องกำรดูแลเอำใจใส่ไม่นอ้ย เชน่เดียกับครูแตล่ะคน

กว่ำจะสั่งสอนเคี่ยวเข็นศษิย์คนแล้วคนเล่ำให้มีควำมเจริญงอกงำมก้ำวหน้ำในชีวิตได้ ก็ต้องใชเ้วลำ

อบรมสั่งสอนมิใช่นอ้ยเช่นกัน  

          นอกจำกนีก้ล้วยไม้ยังเป็นพืชที่อยู่ในที่สูงทนต่อสภำพดินฟ้ำอำกำศ ไม่ร่วงโรยงำ่ยเปรียบเสมอืน

ครูที่อยู่ทั่วแดนไทยที่ตอ้งอดทนต่อสู้เพื่ออุดมกำรณ์และอุทิศตนเพื่อกำรศกึษำของชำติ  และท่ำนได้

เขียนบทกลอนที่อ่ำนแลว้ให้พลังส ำหรับครูเพื่อศษิย์และครูที่ยังไม่หยุดที่จะผลิตศษิย์เพื่อไปเป็นครูที่ดี

ในอนำคต  คอื 

อันอ ำนำจใดใดในโลกนี้ 

   ไม่เห็นมีเปรียบปำนกำรศึกษำ 

สร้ำงคนหำค่ำมิได้ในโลกำ 

                                     ขึน้จำกผูท้ี่หำค่ำไม่มี ฯ 

ม.ล.ปิ่น มำลำกุล 
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